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 شهدت نموًا كبيرًا منذ االستقالل وساهمت في بناء الدولة الحديثة

 البالغة قيمتها ٨٥ مليار يورو 

 «بيان»: البنوك تقود الكويت لثاني أفضل األسواق لألسبوع الماضي 

 دول منظمة التجارة الكبرى
   تريد إتمام جولة الدوحة في يوليو

 األردن يقّر نظامًا للرقابة على المالية

 دافوسـ  أ.ف.پ: اعلن املفوض 
االوروبــــي للتجــــارة كاريل دي 
غوشت ان الدول الكبرى االعضاء 
في منظمة التجارة العاملية حددت 
الســــبت هدفا يقضي بالتوصل 
الى امتام جولة الدوحة لتحرير 

التجارة العاملية في يوليو.
  وقال املفوض في ختام اجتماع 
حلوالى ٣٠ بلدا من منظمة التجارة 
املنتدى  يعقد كل سنة مبناسبة 
االقتصادي العاملــــي في دافوس 
(سويســــرا) «اتفق اجلميع على 
اننا في نهاية املطاف وان علينا 

التوصل الى اتفاق في يوليو».
  واضاف «اليزال يتحتم علينا 
القيام بالكثير، ونحتاج من اجل 
ذلك الى مسودات نصوص جديدة 
في مارس». من جهته اكد الوزير 

اليابانــــي لالقتصــــاد والتجارة 
بانــــري كايدا وجود  والصناعة 
الى نص معدل  اقتراح للتوصل 
بحلول عيد الفصح، واذا امكن في 
ابريل والتوصل الى اتفاق اجمالي 
في يوليو». ورأى وزير اخلارجية 
البرازيلي انطونيو باتريوتا ان 
«علــــى الذين يطالبــــون باملزيد 
ان يدفعــــوا املزيد»، موضحا انه 
طرح مسالة اسعار صرف بعض 
العمالت.وافاد مصدر ديبلوماسي 
بأن الصينيني واالميركيني ابدوا 
تعاونا اكبر خالل االجتماع لكن 
البرازيليني متســــكوا مبواقفهم 

احلازمة.
  وكان رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيــــد كاميرون واملستشــــارة 
االملانية انغيال ميركل وجها نداء 

اجلمعة في دافوس من اجل امتام 
جولة الدوحة في ٢٠١١، معتبرين ان 
ذلك افضل وسيلة لتحفيز النمو.

وكان املدير العام ملنظمة التجارة 
العاملية باسكال المي رأى في ٢٢ 
يناير ان فرص اجناز املفاوضات 
هذه السنة «افضل بشكل واضح 
جدا منها في الفترة نفســــها من 
العام املاضــــي». واطلقت جولة 
الدوحة عــــام ٢٠٠١ في العاصمة 

القطرية.
الغاء  الى  املفاوضات    وتهدف 
الرســــوم اجلمركيــــة على آالف 
املنتجات واحلد بشكل كبير من 
الدعم احلكومي للزراعة. غير انها 
ظلت تراوح مكانها الكثر من سنتني 
بسبب استمرار اخلالفات بني الدول 

املتطورة والدول النامية. 

 األردن ـ يو.بــــي.آي: أعلن وزير املاليــــة االردني محمد ابو حمور 
امس ان مجلس الوزراء اقر مشروع نظام الرقابة املالية الذي سيمكن 
احلكومة من توفير نظام رقابي كفؤ وقادر على معاجلة جوانب الضعف 

واالختالالت في نظم الرقابة على املال العام املعمول بها حاليا.
  وأضاف في بيان أصدرته وزارة املالية ان اقرار مشــــروع النظام 
ســــيؤدي إلى احلفاظ على األموال العامة من التالعب أو التزوير أو 
االختالس ويحقق االستخدام األمثل واالستفادة القصوى من املوجودات 
واملوارد العامة املتاحة.ويهدف املشــــروع الى اعتماد املعايير الدولية 
للتدقيق في نظام الرقابة على املال العام بحيث يتم إقرار هذه املعايير 
كمرجعية لوحدات الرقابة املالية وان يتم احملاســــبة واملساءلة على 
أساســــها واالنتقال من الرقابة الشكلية للمعامالت املالية إلى الرقابة 
احلقيقية بشــــكل ميكن من احملافظة على األموال العامة.وبني وزير 
املالية ان أحكام مشــــروع نظام الرقابة املاليــــة حدد مهام وواجبات 
وحدات الرقابة املالية في الوزارات والدوائر واملؤسســــات والهيئات 
العامة لتشــــمل تولي وحدة الرقابــــة الداخلية التأكد من صحة ودقة 
القيود والبيانات واملعلومات احملاســــبية والبيانات املالية والتحقق 
من فاعلية العمليات املاليــــة املتبعة وكفاءتها وحماية املوارد املالية 
واألصول من سوء االستعمال.وأوضح ان مشروع نظام الرقابة املالية 
أوجب على وحدات الرقابة املالية في الدوائر والوحدات احلكومية إعداد 
خطة ســــنوية للتدقيق املالي ورفعها إلى الوزير املختص أو مجلس 
اإلدارة أو مجلس املفوضني في الوحدة احلكومية حسب مقتضى احلال 

للمصادقة عليها وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام. 

 قــــال تقرير شــــركة بيان لالســــتثمار 
االسبوعي عن االسواق اخلليجية ان ٤ من 
أسواق األســــهم اخلليجية انهت األسبوع 
األخير من يناير على مكاسب ملؤشراتها، فيما 
تراجعت مؤشرات األسواق الثالثة الباقية. 
وقد جاء هذا األداء بالتوازي مع تباين في 
التغير األسبوعي ملجموع أحجام وقيم التداول 
جلميع األسواق، حيث ارتفع إجمالي حجم 
التداول بدعم أساسي من النمو الكبير الذي 
حققه عدد األسهم املتداولة في سوق الكويت 
لألوراق املالية على وجه اخلصوص، فيما 

تراجع مجموع قيم التداول.
  وعلى صعيد أداء األسواق، جاءت بورصة 
البحرين في طليعة األسواق التي سجلت 
ارتفاعا، حيث حقق السوق مكاسبه في ظل 
القوى الشرائية التي شهدها، والتي تركزت 
على أسهم قطاع البنوك بشكل واضح، مما 
أدى إلى تسجيل مؤشــــره ملكاسب في كل 
جلسات األسبوع. أما سوق الكويت لألوراق 
املالية فشغل املرتبة الثانية، مسجال منوا 
ملؤشريه الرئيسيني بدعم من األداء اإليجابي 
الذي طال العديد من األسهم وفي مقدمتها 
أسهم قطاع البنوك، والتي حظيت باهتمام 
كبير من قبل املتداولــــني في ظل توقعات 
إيجابية لنتائجها املالية عن عام ٢٠١٠، األمر 
الذي أدى إلى ارتفاع مستويات التداول في 
السوق بشكل واضح خالل األسبوع. هذا ولم 
يسلم السوق من عمليات املضاربة وجني 
األرباح، والتي أثرت علــــى أدائه املتذبذب 
نسبيا، ولكن دون أن تتمكن من عكس اجتاهه 

بنهاية األسبوع. وعلى صعيد آخر، تفاعل 
السوق إيجابا مع تصريحات وزير املالية 
السعودي الذي أبدى تفاؤله بتحقيق الناجت 
احمللي منوا بنسبة تزيد على ٤٪ خالل العام 
احلالي، متوقعا أن يشهد العام ٢٠١١ أيضا 
تعافيا جلهة النمو االئتماني.أما سوق دبي 
املالي، فكان أقل األسواق تسجيال للمكاسب مع 
نهاية األسبوع، إذ منا مؤشره نتيجة الدعم 
الذي تلقاه من أسهم الشركات القيادية في 
قطاعي االتصاالت والبنوك، حيث شهدت تلك 
األسهم عمليات شراء، شارك فيها املستثمرون 
األجانب، وسط حالة من التفاؤل بأن تأتي 
نتائج تلك الشركات عن العام ٢٠١٠ جيدة. 
هذا واستمر العديد من املتداولني في ترقب 

نتائج الكثير من الشركات املدرجة في السوق 
وخاصة الشركات الكبرى في قطاع العقار، 

والذي سجل تراجعا بنهاية األسبوع.
  في املقابل، تصدرت بورصة قطر األسواق 
التي سجلت خسائر بنهاية األسبوع، حيث 
تراجع مؤشرها دون مســــتوى الـ ٩٫٠٠٠ 
نقطة النفسي، وذلك حتت تأثير من عمليات 
جني األرباح التي طالت معظم القطاعات. 
كما تأثر السوق أيضا بغياب عوامل احلفز 
اإليجابية، السيما نتائج الشركات املدرجة 
عــــن العام املاضي. من جهــــة أخرى، نفت 
وزارة االقتصاد واملالية في دولة قطر أنباء 
تناقلتها وسائل اإلعالم عن أن موازنة الدولة 
قد حققت عجزا في الربع األول من السنة 
املالية اجلارية، مشيرة الى أنها تتوقع أن 
يتجاوز فائض امليزانية التسعة مليارات ريال 
قطري. أما أقل األسواق تسجيال للخسائر، 
فكان سوق مسقط لألوراق املالية، إذ سجل 
مؤشره انخفاضا نتيجة عمليات البيع التي 
تناولت جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها 
قطاع البنوك. وقد شــــهدت أسواق األسهم 
اخلليجية تباينا في مجموع أحجام وقيم 
التداول بنهاية األسبوع، حيث ارتفع إجمالي 
حجم التداول بنسبة بلغت ٤٦٫٩١٪، وذلك 
بعد أن وصل إلى ٣٫٣٨ مليارات سهم مقابل 
٢٫٣٠ مليار سهم في األسبوع قبل السابق. 
فيما بلغ مجموع قيم التداول في األسبوع 
املاضي ٥٫٦٣ مليارات دوالر بتراجع نسبته 
١٥٫١٩٪ عن األســــبوع قبله والذي كان فيه 

٦٫٦٤ مليارات دوالر. 

  ٣١٢ ألف موظف كويتي في مختلف 
قطاعات الدولة حتى عام ٢٠٠٩

 مجلس الشيوخ اإليرلندي يصادق على مشروع 
قانون يتيح تطبيق خطة اإلنقاذ الدولية

الكويــــت منذ   كونا: شــــهدت 
اســــتقاللها نموا كبيرا في اعداد 
القوى العاملة التي ساهمت بشكل 
فعال في انتقال الكويت من عصر ما 
قبل النفط الى الدولة الحديثة ذات 
المؤسسات حيث بلغ عدد العاملين 
نحــــو ٣١٢ ألف موظف مقارنة مع 

نحو ٤١ ألفا عام ١٩٦٥.
  وأوضحت آخر إحصائية صادرة 
عن اإلدارة المركزية لإلحصاء أن 
عدد العاملين الكويتيين الذكور في 
مختلف قطاعات الدولة حتى عام 
٢٠٠٩ وصل إلى ١٧٦ في حين بلغ 
عدد اإلناث ١٣٦ ألفا بعد مرور أكثر 

من ٤٧ سنة على االستقالل.
  وبمقارنة ذلك بما تم إحصاؤه 
عام ١٩٦٥ فان عدد الموظفين الذكور 
بلغ آنــــذاك ٣٩ ألفا، فيما بلغ عدد 
اإلناث العامالت ١٠٠٠ موظفة فقط 
ومثلت القوى الوطنية العاملة في 
الدولة ١٩٪ من إجمالي عدد السكان 
الكويتيين البالغ عددهم ٢٢٠ ألف 

نسمة تقريبا.
  اما عدد الموظفين األجانب في 

ذلك الوقت فبلغ ١٣٧ ألفا بنســــبة 
بلغت ٥٧٪ من إجمالي عدد السكان 
األجانب الذين بلــــغ عددهم ٢٤٧ 
ألف نســــمة مقارنة بأكثر من٩٠٠ 
الف موظف غير كويتي وفقا آلخر 

إحصائية.
  واستمر النمو في اعداد القوى 
العاملــــة مع حاجــــة الكويت الى 
المزيد من العمالة، حيث بلغ عدد 
العاملين في قطاعات  الكويتيين 
الدولة حوالي ٥٩ الف موظف عام 
١٩٧٠ حيث بلغ عدد الذكور منهم 
٥٧ الف موظف فيما تضاعف عدد 
االناث ليصل الــــى ٢٠٠٠ موظفة 

خالل٥ اعوام.
   اما في احصاء ١٩٧٥ فإن االرقام 
تشــــير الى زيادة كبيرة في عدد 
الموظفات االناث المواطنات حيث 
بلغ عددهن فــــي ذلك الوقت اكثر 
من سبعة االف موظفة اي بزيادة 

قدرها٢٥٠٪ خالل ٥ اعوام فقط.
  ويشير احصاء عام ١٩٨٥ الى 
اكثر من ٩٨ الف موظف كويتي من 
الذكور واكثر من ٢٤ الف موظفة 

ما يدل علــــى ان الدولة اصبحت 
تنمو بشكل مطرد مع ازدياد اعداد 
المواطنين حيث بلغ اجمالي عدد 
الســــكان في ذلك العــــام ٦٨١ الف 

نسمة.
  وعن تطور المهن التي يشتغل 
بها الكويتيون بينت آخر احصائية 
لعام ٢٠٠٩ وجود اكثر من ٣٠٠٠ 
كويتي من االطباء واالكاديميين 
وحوالي ٦٥٠٠ مهندس و١٠ االف من 
االقتصاديين والقانونيين اضافة 

الى ٣٦ الف مدرس.
  اما مجموع االدباء والفنانين 
واالجتماعيين فقد بلغ ٨٠٠٠ فرد 
في حين بلغ عدد رجال االعمال من 
الكويتيين ٢٠٠٠ تقريبا ما يدل على 
النمو الكبير الذي وصلت اليه اعداد 
العاملين بالمهن العلمية والعملية 
بعد مرور ٤٨ سنة على االستقالل.

وبمقارنة ذلك بإحصائية عام ١٩٦٥ 
فان عدد المشتغلين بالمهن الفنية 
والعلمية بشــــكل عام بلغ حوالي 
١٢٠٠ فرد كويتــــي فقط فيما بلغ 

عدد االداريين ١٤٠٠ فرد. 

 دبلن ـ أ.ف.پ: أعلن متحدث باســــم الحكومة ان 
مجلس الشيوخ االيرلندي صادق السبت الماضي على 
مشروع قانون مالي أساسي من المفترض ان يتيح 
تطبيق خطة انقاذ دولية واســــعة النطاق إليرلندا. 
وأضاف المتحدث انه سيحال مشروع القانون اليوم 

الى الرئيسة ماري ماكاليس لتوقيعه.
  وكان مشروع القانون هذا اقر الخميس الماضي 

في قراءة اولى بمجلس النواب.
  ووافقت المعارضة على ان تصوت في البرلمان 
لصالح مشروع قانون موازنة العام ٢٠١١، مما يسمح 
بتطبيق خطة االنقاذ الدولية البالغة قيمتها ٨٥ مليار 

يورو.
  وأكد رئيس الوزراء االيرلندي براين كوين الجمعة 
الماضي انه ستتم الدعوة غدا الثالثاء الى انتخابات 
تشريعية ستجري على األرجح في ٢٥ فبراير تنفيذا 

التفاق بهذا الشأن مع المعارضة.
  وأبلــــغ زعيم المعارضــــة االيرلندية ايندا كيني، 
الجمعة الماضي الذي تتوقع استطالعات الرأي فوزه 
في االنتخابات التشريعية المقبلة، المفوضية األوروبية 
انه يعتزم اعادة التفاوض على القرض الذي حصلت 
عليه بالده من االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي 
للخروج من أزمة ديونها، ويعتزم خصوصا خفض 
معدل الفائدة لهذا القرض البالغة حاليا ٥٫٨٪ كمعدل 
وسطي.وبحسب استطالعين للرأي نشرت نتائجهما 
الســــبت الماضي فإن حزب فيانا فيل بزعامة رئيس 
الوزراء سيمنى في االنتخابات المقبلة بأقسى هزيمة 
انتخابية في تاريخه.وانهارت شــــعبية براين كوين 
منذ وافقت حكومته في نوفمبر على خطة اإلنقاذ التي 
قدمها اليها االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي 

لتجنيب البالد خطر االفالس. 

 األسعار تحلق في المزادات العلنية بدفع من الصينيين األثرياء
 هونغ كونغ ـ أ.ف.پ: بروز قوة الصني ونفوذها يظهر 
أيضــــا في قاعات املزادات العلنية، فالصينيون االثرياء ال 
يترددون في املزايدة للظفر بزجاجات نبيذ او مجوهرات 
او قطــــع فنية ثمينة جدا خصوصا اذا كانت هذه األخيرة 

على ارتباط بالصني.
  احتــــل بيع اناء صيني في نوفمبر يعود للقرن الثامن 
عشر من قبل دار مزاد بريطانية صغيرة عناوين الصحف 
العاملية بسبب بلوغه سعر خيالي قدره ٤٣ مليون جنيه 
استرليني (٥٠٫٧ مليون يورو) وهو السعر األعلى لعمل 
فني صيني فــــي مزاد. وأوضحت شــــركة «براينبردجز» 

للمزادات ان الشاري مواطن صيني.
  مزادات الفن اآلسيوي في ديسمبر بباريس طغى عليها 
جامعو التحف الصينيون الذين رفعــــوا املزايدات كثيرا 
للظفــــر بقطع صينية نادرة خصوصــــا اذا كانت مرتبطة 

بالسالالت املالكة.
  وفي هونغ كونغ بلغ ســــعر متثالني صينيني ميثالن 
رافعات حوالي ١٦٫٧ مليون دوالر أميركي في مزاد نظمته دار 
كريستيز. والشاري صيني صاحب امبراطورية عقارية.

  وقال فرنسوا كورييل مدير النشاطات اآلسيوية لدى دار 

كريستيز ان جامعي التحف الصينيني يريدون إعادة هذه 
األعمال الى بلدهم وهم باتوا ميارســــون نفوذا فعليا على 
السوق العاملية.وأوضح لوكالة فرانس برس «يتفحصون 
الكتالوغات والعارض في العالم بأسره. يستشرون القطع 

الفنية الصينية إلعادتها الى الصني».
  وقال «غالبا ما تقتصر املنافسة على عدة صينيني في 

حني ال ميكن لألوروبيني واألميركيني مجاراتهم».
  وتوقع ان تكون سوق األعمال الفنية الصينية بأهمية 
السوقني األوروبية واألميركية بحلول العام ٢٠١٥. ويوضح 

«انها مجرد بداية تطور السوق الفنية» في آسيا.
  والسبب وراء هذه احلماسة؟ الزيادة املطردة في عدد 
اصحاب املاليني في الصني. فبحسب «هورون ريتش ليست» 
املرادف الصيني لتصنيف فوربــــز فان الصني باتت تعد 
٨٧٥ ألفا من أصحــــاب املاليني بالدوالر و٢٠٠ من اصحاب 

الباليني.
  تشان فو ـ كوانغا هو احد الشارين الصينيني القالئل 
الذين يعرضــــون مجموعاتهم امــــام اجلمهور في متحفه 
اخلاص في هونغ كونغ. وقد اشترى امليلياردير هذه القطع 
بحوالي ١٢٨ مليون دوالر خالل مزادات في الواليات املتحدة 

وإجنلترا. وأوضح «هذه القطع القدمية كانت ملكا للصني 
في األصل ومن املؤسف أن نتركها في اخلارج».

  وقال انطوني لني وهو تاجــــر من هونغ كون يتعامل 
مــــع الكثير من جامعي التحــــف األثرياء هؤالء ان «الدافع 
الوطني يذكر بانتظام إال أن االســــتثمار هو على األرجح 

الهدف الفعلي».
  وشدد على أن «فرص االســــتثمار محدودة في الصني 
بسبب تقلبات البورصة والســــوق العقارية» واألسواق 

املالية شبه الغائبة.
  واألثرياء الصينيون ال يكتفون بشــــراء أعمال تتعلق 
بوطنهم. ففي مايو اشــــترى مجهول صيني على األرجح 
مببلغ ١٠٦٫٥ ماليني دوالر لوحة لبيكاسو لدى دار كريستيز 

في نيويورك بعنوان «عارية على لوح النحات».
  وقال فرنسوا كورييل ان ارتفاع الطلب الصيني على القطع 

الفنية له ايجابيته وسلبياته جلامعي التحف الغربيني.
  وختم قائال «فمن جهة يشتكون من انهم عاجزون عن 
شراء أي شيء بعد اآلن. ومن جهة ثانية يبيعون قطعهم 
بأســــعار عالية جدا لم يكونــــوا ليتصورها قبل ثالث او 

اربع سنوات». 

 كونــــا: أجمــــع اقتصاديــــون 
كويتيــــون على أن التراجع الذي 
ســــجلته تداوالت سوق الكويت 
لألوراق املالية (البورصة) أمس 
مبوازاة أداء األســــواق اخلليجية 
والعاملية مرده احلالة النفســــية 
التي تأثرت بها شريحة املتداولني 
التــــي لديها  الشــــركات  وبعض 
اســــتثمارات جراء األوضاع غير 

املستقرة في مصر.
  وقالــــوا في لقــــاءات متفرقة 
مع «كونــــا» ان األوضاع في تلك 
األسواق وبينها السوق الكويتي 
حتاول استقراء الرؤية املستقبلية 
لألوضاع االقتصادية في مصر بغية 
حتقيق إمكانيــــة اتخاذ القرارات 
االستثمارية بشأن استثماراتهم 
وخصوصــــا الشــــركات التي لها 
عالقة مباشــــرة أو غير مباشرة 

بالبورصة.
  ورأوا ان التداوالت في السوق 
الكويتي ستعود الى حالها الطبيعي 

تدريجيا وفق ما يطرأ من مستجدات 
خصوصا ان األحداث التي متر بها 
مصر ألقــــت بظاللها على معظم 
األسواق وليس البورصات فقط 
ما يعنــــي ان اســــتجالء الصور 
التريث في  املســــتقبلية يتطلب 

اتخاذ أي قرارات استثمارية.
  وقال رئيس مجلس االدارة في 

شركة (املجموعة املالية الكويتية) 
البورصة  العتــــال «ان  حســــني 
الكويتية الشــــك انها تأثرت منذ 
االفتتاح وحتى االغالق أمس كثيرا 
بالتداعيات التي خلفتها األحداث 
اجلاريــــة في مصــــر حاليا وهي 
مسألة وقتية ستأخذ مداها التي 
نتمنى أال تطول حيث تتعلق بأكبر 

دولة عربية لها ثقلها االقتصادي 
والسياسي في املنطقة».

  ورأى العتال ان حالة الهلع التي 
انتابت بعض املتداولني ليس لها 
ما يبررها خصوصا في ظل غياب 
دور صناع السوق، متمنيا أال تطول 
التطورات الــــى تزيد التراجعات 
التي يشهدها السوق في تداوالت 

اليــــوم وتؤثر بطريقة أو بأخرى 
على قرارات املستثمرين، السيما 

الصغار منهم.
  وتوقع ان يعاود السوق حالته 
الطبيعية خالل االيام القليلة املقبلة 
وان تعود الثقة مجددا بني أوساط 
الذين تأثروا نفســــيا  املتداولني 

مبجمل األوضاع في مصر.
  من جهته، قال رئيس مجلس 
االدارة في شــــركة هيرميس ايفا 
املالية خالد الصالح  للوســــاطة 
ان سمة األســــواق املالية وبينها 
الســــوق الكويتي حساســــة جدا 
وتتأثر تلقائيا بأي أحداث محلية 
أو خارجيــــة، وهو ما حدث امس 
وانعكس على نفسيات املتداولني 
ما جعلهم يتحركون بعشوائية في 

عمليات الشراء أو البيع.
  وأضاف الصالح ان الســــوق 
الكويتي بشركاته املدرجة، السيما 
الكبرى منها قادر على جتاوز هذه 
املرحلة وذلك ألنــــه مر في كثير 

مثلها وتخطاها بعد اســــتيعاب 
التراجعات التي ستأخذ حاصلها 
ومن ثم ترتد الى احلالة الطبيعية 
التي كانت عليها ويعود السوق 

ليعمل بطريقة فنية بحتة.
  بدوره، قال احمللل املالي ميثم 
الكويتية  البورصة  ان  الشخص 
تأثرت باألوضــــاع في مصر ذلك 
ان كثيرا من الشــــركات املدرجة 
لها اســــتثمارات مباشــــرة وغير 
مباشرة في مصر األمر الذي ألقى 
بالهدوء احلذر على منوال التداوالت 
وانعكست على معظم األسهم تأثرا 

بأسواق املال في العالم.
  من جانبه، طمأن رئيس جمعية 
املتداولني محمد الطراح املستثمرين 
بأن «األمور ستعود الى نصابها 
حيث متر علــــى منطقة اخلليج 
وبينها الكويت أحداث عابرة بسبب 
األوضاع في مصر، والبد من التريث 
قبل الولوج في أي قرار استثماري 

سواء بالبيع أو الشراء». 

 اقتصاديون: البورصة تأثرت نفسيًا بأوضاع مصر  وستستعيد توازنها

 حسني العتال  خالد الصالح  ميثم الشخص

نحو املنطقة احلمراء، باستثناء جلسة التداول 
األخيرة من األسبوع.

  بدورها شــــغل السوق املالي السعودي 
املرتبــــة الثالثة بني األســــواق التي حققت 
مكاسب، حيث ارتفع مؤشره في ظل حركة 
شرائية نشيطة تركزت على عدد من األسهم 
القيادية في قطاع املصارف، خاصة بعد إعالن 
أحد البنوك عن نيته توزيع أســــهم منحة 
على مســــاهميه عن العام املالي املنقضي. 
كما تلقى الســــوق بعض الدعم من أســــهم 
قطاع البتروكيماويات، الذي شــــهد بدوره 
عمليات جني أرباح في اجللســــة األخيرة 
أسوة مبا جرى على العديد من األسهم في 
مختلف القطاعات، ممــــا أدى إلى تراجعه 

 تستمر شهرًا اعتبارًا من ٢٣ يناير الجاري وتقدم خاللها عروضًا مميزة

 «الصناعات الوطنية» تدشن حملة ترويجية 
بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على تأسيسها

 أعلنت شركة الصناعات 
الوطنية عن انطالق حملتها 
الترويجيـــة التـــي حملت 
شـــعار «ال يطوفك عرض 
الصناعات» والتي ستستمر 
ملدة شهر واحد ابتداء من ٢٣ 
ينايـــر اجلاري، وتقدم من 

خالله الشركة مجموعة من العروض واخلدمات 
املتميزة تقديرا منها لعمالئها.

  وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه احلملة 
الترويجية جاءت متزامنة مع مرور ٥٠ عاما على 
تأسيس شركة الصناعات، كما أنها تأتي متزامنة 
مع احتفاالت الكويت بعيدها الوطني الـ ٥٠ وذكرى 
مرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح مقاليد احلكم في البالد.
  وأكدت الشركة على التزامها بتقدمي منتجات 
ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العاملية، 
وذلك منذ تأسيســـها في ٨ ديســـمبر من العام 
١٩٦٠، ووعدت عمالءهـــا من خالل هذه احلملة 

بتقـــدمي خصومـــات غير 
مسبوقة على ٢٠ منتجا من 
منتجات الصناعات املشهود 
جلودتها وفاعليتها، حيث 
تقدم الشركة خصما بنسبة 
تصل إلى ٢٠٪، باإلضافة إلى 

تقدمي منتجات مجانية.
  وأوضحت الشـــركة أن اخلصومات املقدمة 
ستشمل مجموعة كبيرة من منتجات الصناعات 
الوطنية سواء اخلاصة بتكسيات واجهات املباني 
وحوائطهـــا الداخلية، أو منتجات البالســـتيك 
لتمديدات امليـــاه والكهرباء والصرف الصحي، 
ومنتجات التبليط، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة 
من املواد اخلصوصية األخرى، لتلبي بذلك جميع 
احتياجات العمالء املتعلقة ببناء بيت العمر أو 

املباني والشاليهات واملزارع اخلاصة.
  كما تضم حملة «ال يطوفك عرض الصناعات» 
منتجات جديدة مثل موزاييك الصناعات وبالط 

الصناعات اجليري املتداخل. 


